
 

 

 

Nieporęt, dnia 3 listopada 2016 r. 

Znak sprawy : IT.271.2.1.2016 
 

Zapytanie ofertowe 

Gmina Nieporęt - Urząd Gminy Nieporęt zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania 

następującego zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 

projektu „e-Urząd w Gminie Nieporęt”. 

2. Termin realizacji*: 

czas wykonania zamówienia przewidywany 25 dni od dnia podpisania umowy 

3. Istotne warunki zamówienia: 

Zamówienie polega na wykonaniu opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla projektu „e-Urząd w Gminie Nieporęt”, która obejmuje w 

szczególności: 

- oprogramowanie, aplikację, i licencje do świadczenia 27 e-usług (nowy portal urzędu 

zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą wraz z opracowaniem treści, platforma do 

prowadzenia konsultacji społecznych, wdrożenie e-usług), 

- licencję na systemy operacyjne serwerowe wraz z licencjami dostępowymi, 

- aplikację do monitorowania działania systemu, 

- programy do przejęcia obsługi innego komputera w sieci oraz pomocy zdalnej, 

- nowy serwisu BIP (system udostepnienia informacji publicznej), 

- oprogramowanie graficzne do obsługi grafiki rastrowej i wektorowej, 

- niezbędne prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, 

- sprzętu komputerowego tj. serwerów i przełączników sieciowych. 

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, należy wykonać zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

2) obowiązującym dokumentem „Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”, 

3) danymi zawartymi we wniosku aplikacyjnym dla projektu „e-Urząd w Gminie Nieporęt” 

realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Priorytet II, Działanie 2.1 „E-usługi dla Mazowsza”.  

4. Sposób przygotowania oferty: 

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy 

Nieporęt, (adres: Urząd Gminy Nieporęt, 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności 1) lub przesłać na nr faksu 

22 767 04 41 lub drogą mailową na adres informatyk@nieporet.pl do dnia 14.11.2016 r. 

do godz. 1500. 

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia. 

  …………………………… 
 (Podpis kierownika komórki merytorycznej) 

 

 

 
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu 

Sprawę prowadzi: 

Dział Informatyki 
Pan Michał Rasiński 

(22) 767-04-22 

Dział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 
Pan Piotr Brysiacz 

tel .: (0-22) 767-04-05 

 



 

      ……………………….., dnia………….. 

 

 

……………………………. 
 

 

 

 

(Nazwa/Pieczątka Wykonawcy)                                                               Urząd Gminy Nieporęt 

Pl. Wolności 1 

05-126 Nieporęt 
 

OFERTA  WYKONAWCY   

 w związku z zapytaniem ofertowym Urzędu Gminy Nieporęt z dnia ........... 
 

Nazwa wykonawcy: 

.................................................................................................................................. 

 

Adres/siedziba wykonawcy:   ....................................................................................................... 

 

Telefon, fax, e-mail wykonawcy:  .........…................................................................................... 

 

  Cena  

L.p. Przedmiot zamówienia brutto netto VAT UWAGI 

 

 

1 

 

 

Wykonanie opisu przedmiotu 

zamówienia do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

dla projektu „e-Urząd w Gminie 

Nieporęt” 

    

 

 

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 

 

 

........................................................ 
                                                                                                                                (Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)  

 


